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V/v tiếp tục triển khai quản lý,  

cấp mã số vùng trồng nông sản 

 phục vụ xuất khẩu. 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đình Lập, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

                                  

                                  Kính gửi: 

                 - Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

          - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; 

     - UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 73/SNN-TTBVTV ngày 13/01/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc tiếp tục triển khai quản lý, cấp mã số vùng trồng nông 

sản phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh, 

Nhằm tiếp tục triển khai công tác cấp mã số vùng trồng nông sản phục vụ 

xuất khẩu. UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, 

thị trấn tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân trồng và mở 

rộng diện tích ớt tại các vùng có điều kiện diện tích, thời tiết, khí hậu, thổ 

nhưỡng phù hợp và đảm bảo theo quy hoạch của địa phương. Xây dựng kế 

hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa và các diện tích đất lúa kém hiệu 

quả sang trồng cây ớt để hình thành vùng sản xuất tập trung đáp ứng yêu cầu cấp 

mã số vùng trồng. 

 2. Tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn ngay từ đầu vụ sản xuất cho 

người nông dân về sự cần thiết cấp mã số vùng trồng; quy trình thiết lập và giám 

sát vùng trồng; quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản đối 

với sản phẩm để nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong công tác xây 

dựng và quản lý vùng trồng đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu. 

 3. Triển khai hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp mã số vùng 

trồng trên địa bàn thiết lập vùng trồng và lập hồ sơ đề nghị cấp mã số theo Tiêu 

chuẩn cơ sở TCCS 774:2020/BVTV của Cục Bảo vệ thực vật về Quy trình thiết 

lập và giám sát vùng trồng; đảm bảo các vùng trồng truy xuất được nguồn gốc 

sản phẩm, lập và lưu lại hồ sơ, nhật ký sản xuất.  

4. Tăng cường hướng dẫn người dân áp dụng thực hành sản xuất nông 

nghiệp tốt vào sản xuất; Khuyến cáo người dân không sử dụng thuốc ngoài danh 

mục, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng” và theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất, tuân thủ nghiêm thời gian cách ly để đảm bảo dư lượng 

thuốc BVTV không vượt quá quy định của thị trường nhập khẩu. 



5. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi 

liên kết sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng vùng nguyên 

liệu đáp ứng yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo yêu cầu 

của nước nhập khẩu. 

UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:     
- Như trên;      

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

                          

   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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